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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 1. juni 2017, kl. 17.00 

Sted: Albertslund Rådhus, mødelokaler 129, blok A, stuen 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Steen Westring, Jens Granholm og 

Birte Kvamm 

Afbud: Enrico Juhl og Hans-Henrik Høg 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Klimastrategi 2017-2025 

Bilag vedlagt: 
a. Udkast – Klimastrategi 2017–2025 – side 2 
b. Udkast – Klima handleplan – 2017-2019 – side 44 
c. Enhedslistens ændringsforslag til Klimastrategi 2017-2025 – side 

64 
høringsmateriale – høringsperioden løber til og med 1. august 2017 
Fremlægges på Brugergruppemødet den 21. juni, Forvaltningen foreslår, at 
Arbejdsgruppen inden udarbejder kommentarer til Brugergruppemødet. 
Poul Markussen gjorde opmærksom på, at udgangspunktet bør være 
forsyningsområdet specielt affald og genbrug, derudover havde han blandt 
andet følgende konkrete spørgsmål/bemærkninger: 
1. Generelt hvor kommer tallene kommer fra, 2015-tallene er faktuelle tal, 

men kender vi kender potentialet? 
2. Side 37 i Klimastrategien: spørgsmålstegn ved tallene i kolonnerne 1, 3 

og 4 samt måltallene i kolonne 5.  
3. Side 20 i Klimastrategien, 2. kolonne, 1. afsnit, bør omformuleres 
4. Side 21 i Klimastrategien, det er utopi/urealistisk med muligheden for at 

veje og registrere vægten ved hver tømning. 
5. Side 8 i Handleplanen, ”et nyt sorteringsanlæg for glas, der sørger for 

at genanvende mindre skår og samtidig opdele i farver”, bør uddybes 
mere. 

Bent Jørgensen ville vide, hvor realistisk det er med eldrevne 
renovationsbiler? 
Lars Bremer havde følgende kommentarer: 
1. Side 18 i Klimastrategien, 1. kolonne, 4. afsnit, her bør regnemetoden 

forklares 
2. Side 37 og 38 i Klimastrategien, nogle steder står der tons CO2, andre 

steder står der gram CO2, det bør være enten eller. 
3. Side 10 i Handleplanen, 2. kolonne, sidste afsnit, bør omformuleres. 
Det blev aftalt, at Jens Granholm undersøger tallene og kommer med in-put 
til Arbejdsgruppens forslag til høringssvar. 
Poul Markussen og Lars Bremer udarbejder et forslag til Brugergruppens 
høringssvar, der indkaldes til møde i løbet af uge 23, materialet skal være 
klar til udsendelse senest den 13. juni. 
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3. Ny afskrivningstakst for fjernvarmetilslutningsanlæg for større 
ejendomme 
Bilag vedlagt – orienteringssag – behandlet på Miljø & Byudvalget den 16. 
maj 2017 – side 67 
Steen Westring orienterede kort om baggrunden for sagen, der har været 
behandlet på Brugergruppens sidste møde. Der var ikke taget højde for, at 
der er stor forskel på størrelser og kompleksitet i de store 
erhvervsejendommes varmeanlæg. 

 
4. Handlingsplan for overgang til lavtemperaturfjernvarme 

Der skal i 2017 udarbejdes en handlingsplan til Fjernvarmestrategien, i den 
forbindelse vil der blive afholdt en work-shop den 23. juni fra kl. 9.00 – 
13.00 i Mosen, der inviteres forskellige interessenter til at komme med in-
put og forslag til at sætte processen i gang, i den forbindelse ønsker 
Forvaltningen deltagelse af 1 – 2 medlemmer fra Arbejdsgruppen. 
Lars Bremer, Poul Markussen og Bent Jørgensen meldte sig. 

 
5. Status på affaldsordning 

Pia Larsen viderebragte en klage over, at bioposerne går i stykker/opløses i 
varmen. 
Birte Kvamm oplyste, at det anbefales, at der bruges 2 bioposer i 
sommervarmen, de er meget sarte og kan ikke tåle at ligge i sollys eller 
kulde. 
Preben Pedersen oplyste, at der er problemer med at skille poserne ad, her 
anbefalede Birte Kvamm, at man fugtede fingrene. 
Birthe Nielsen oplyste, at der er problemer med afhentning af pap i 
Galgebakken, hvilket medfører, at pap ofte ender i restaffald. 
Poul Markussen oplyste, at de har samme problem i Hyldespjældet, hvor 
pappet ikke bliver afhentet inden for den faste turnus. Foreslog samtidig en 
henvendelse til samtlige boligområder for at høre, hvordan det går der. 
Birthe Nielsen oplyste, at Galgebakken i deltager i et forsøg med 
fuldmeldere, men mangler tilbagemelding på, hvordan det går. 
Birte Kvamm oplyste, at forsøget med fuldmeldere er en del af SUS-
projektets (Smart City) afprøvning af ny teknologi, og ikke en del af den nye 
affaldsordning. 
Birte Kvamm orienterede om de seneste nye tiltag, antallet af afvigelser er 
generelt faldet, men det går op og ned. Det er desværre ikke alt 
Forvaltningen hører om, der er derfor nedsat en følgegruppe. 
Der er fortsat udfordringer med plast, der er nu indgået en aftale om, at man 
altid kan sætte klare poser med plast, derudover er er opsat kuber de 
steder, hvor udfordringerne har været særlig store, og der er opsat kuber 
ved de små indkøbscentre. 
Der er problemer med koteletgrunde, skal ejerne betale afstandsgebyr eller 
ikke, samt om det er private veje eller private fællesveje. 
Fredag den 2. juni skal der afholdes møde for at finde løsninger på de 
udfordringer, der her med storskrald/haveaffald. 
Poul Markussen forhørte sig om, hvornår der er vask af containere, Jens 
Granholm oplyste, at dette vil ske i august for containere til mad- og 
restaffald. 
Birthe Nielsen gjorde opmærksom på, at Galgebakken tidligere har tilkøbt 
ekstra vask af containere, dette er ikke længere muligt. 
Poul Markussen forhørte sig om, hvorvidt hele boksen til farligt affald blev 
taget med, eller om det blev tømt og sat igen? 
Jens Granholm oplyste, at hele boksen blev taget med, og der blev sat en 
anden. 
Poul Markussen foreslog, at Arbejdsgruppen tager en generel snak om 
forholdet til Vestforbrænding på et ekstraordinært Arbejdsgruppemøde. 
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6. Budgetforslag 2018 – Varmeforsyning, Affald & Genbrug og Vej- & 
Stibelysning 
Steen Westring orienterede om at processen omkring budgettet er ændret, 
der vil på Brugergruppemødet blive fremlagt et notat, med budgetforslag og 
nye aktiviteter, som Brugergruppen skal tage stilling til. 
Steen Westring kunne samtidig oplyse, at VEKS allerede nu har meldt den 
nye takst ud, hvilket formentligt betyder et lille fald i fjernvarmetaksten. 

 
7. Offentliggørelsesarrangement Grønt Regnskab og evaluering af Grøn 

Dag 
Steen Westring orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet et notat 
med evalueringerne, det forventes klar til Brugergruppemødet. 
 

8. Status på belysningsområdet, samt orientering fra ad-hoc 
arbejdsgruppen vedrørende belysning 
Steen Westring orienterede om, at han på Brugergruppemødet vil orientere 
om, at processen igen forlænges. Ad-hoc gruppen afholder møde inden 
Brugergruppemødet. 

 
9. Status på Kanalprojektet 

Steen Westring orienterede om, at der har været indvielse af belægningen 
på første etape den 22. maj, by-inventaret mangler stadig. 
Pia Larsen foreslog, at der eventuelt kunne vises et par billeder derfra til 
Brugergruppemødet. 
Poul Markussen gjorde opmærksom på, at betonkanten på sydsiden af 
Kanalen også bør renoveres. 

 
10. Brugergruppedag/tur 

• Eventuelt besøg på et sorteringsanlæg inden for en rimelig afstand, 
- eneste muligheder viste sig at være: 

• Skåne med 3 – 4 timers kørsel hver vej, eller  

• Frederikssund nyt robotsorteringsanlæg til storskrald, det 
forventes dog ikke færdig i september. 

Forvaltningen foreslog: 
- Køge Kraftvarmeværk, der er en del af VEKS 
- Kara i Roskilde. 
Pia Larsen efterlyste mulighed for noget spændende om 
lavtemperaturfjernvarme, eksempelvis i Hillerød. 

 
11. Eventuelt 

Pia Larsen, der deltager i en arbejdsgruppe om grundvandssikring, 
efterlyste den færdige rapport. 
Poul Markussen spurgte, om det nye by-inventar langs Kanalen bliver med 
sorteringsmuligheder?  
Forvaltningen forsøger at få svar til Brugergruppemødet. 
Birthe Nielsen har, på vegne af Brugergruppen, modtaget en jubilæumspris 
for Miljøarbejdet i Brugergruppen ved offentliggørelsen af Grønt Regnskab, 
hun tager diplomet med til Brugergruppemødet. 
Forvaltningen lovede at finde en god plads til det.  

 


